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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ

ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на
земјоделските производи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2015
година.

Бр. 08-2858/1
7 јули 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски,с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1
Во Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република

Македонија” број 140/10, 53/11, 55/12 и 106/13), членот 1 се менува и гласи:
„Со овој закон се уредуваат пазарите на земјоделските производи, стандардите за

квалитет, класификацијата, означувањето на квалитетот и информативниот систем за
житарици и ориз, брашно, храна за животни, свежо овошје и зеленчук, јајца и месо од
живина, говедско месо, свинско месо, овчо и козјо месо, млеко и млечни производи,
производи од пчели, заштитата и регистрацијата на географскиот или традиционалниот
назив на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска
ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет, контролата и надзорот над
спроведувањето на одредбите од овој закон.“

Член 2
Во членот 2 точка 62. се менува и гласи:
„Млечна мас" е односот на содржината на единица млечна маст во сто единици

производ.
Точката 66. се менува и гласи:
„Означување“ е секој збор, израз, трговска марка, име на бренд и симбол поврзан со

одреден земјоделски или прехранбен производ, кој се наоѓа на пакувањето, на самиот
производ, прикачен е на производот, или на пропратната документација за производот;“.

Точката 70. се менува и гласи:
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„Традиционална  употреба’’  е  употреба  која  е  докажана  на  пазарот  и  покажува
пренесување од генерација на генерација низ временски период од најмалку 30 години;’’.

Точката 72. се менува и гласи:
„Група на производители’’ е секое здружение на оператори, преработувачи и трговци кои

се занимаваат со ист земјоделски или прехранбен производ, без разлика на нивниот правен
облик или состав;“.

По точката 73 се додава нова точка 74. , која гласи:
,,74. „Контролен  план“  е  технички  документ  што  служи  за  верификација  на

соодветноста на производот и начинот на производство со елаборатот од членот 145 од
овој закон, односно спецификацијата на производот од членот 146 од овој закон  и’’

По точката 74 се додава нова точка 75. , која гласи:
,,75. „Млечни протеини“ е односот на содржината на единица млечни протеини во сто

единици млеко (се пресметува кога добиениот вкупен азот (N) ќе се помножи со
коефициент 6,38 и се изразува во проценти).’’

Член 3
Во членот 3 алинејата 5 се менува и гласи:
„- регистрација и заштитата на називот на земјоделските и прехранбените производи со

ознака  за  потекло,  географска  ознака и  ознака  за  гарантиран  традиционален
специјалитет.’’

Член 4
Во членот 126 став (3) зборовите: „членот 85’’ се заменуваат со зборовите: „членот 126-

в’, а зборовите: „членот 84’’ се заменуваат со зборовите: „членот 126-б’’.
Во ставот (8) зборовите: „како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење

на обуката за контролори’’ се бришат.

Член 5
По членот 126 се додаваат 25 нови членови 126-а, 126-б, 126-в, 126-г, 126-д, 126-ѓ, 126-

е, 126-ж, 126-з, 126-s, 126-и, 126-ј ,126-к, 126-л, 126-љ, 126-м, 126-н, 126-њ, 126-о, 126-п, 126-
р, 126-с, 126-т, 126-ќ и 126-у, кои гласат:

„Член 126-а
(Контролори)

(1) Земање на примероци за класирање на суровото млеко вршат контролори кои имаат
завршена обука за земање примероци и уверение за положен испит.

(2) Обуката од ставот (1) на овој член ја изведува овластена институција најмалку
еднаш годишно.

(3) Контролорите по завршената обука од ставот (1) на овој член полагаат испит и
добиваат уверение за контролори за земање примероци за класирање на сурово млеко.

(4) Трошоците за спроведување на обуката од ставот (1) на овој член се на товар на
кандидатите и не треба да бидат поголеми од реално направените трошоци за одржување
на обуката.

(5) Начинот на вршење на обуката за земање примероци за класирање на суровото
млеко ја пропишува министерот.’’
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Член 126-б
(Овластена институција)

(1) Институцијата од членот 126-а став (2) од овој закон ја овластува министерот.
(2) Институцијата за да биде овластена треба да ги исполнува најмалку следниве

услови:
- да е наставно научна високообразовна институција од oбласта на биотехничките

науки од подрачјата на истражување добиточно производство-сточарство, биотехнологија и
ветеринарна медицина,

- да има вработено најмалку двајца доктори на науки од областа на биотехничките
науки од подрачјата на истражување добиточно производство-сточарство, биотехнологија и
ветеринарна медицина и

- да има донесено програма за вршење на обука за контролори за земање примероци за
класирање на суровото млеко.

(3) Содржината на програмата од ставот (2) алинеја 3 на овој член ја пропишува
министерот.

Член 126-в
(Барање и услови за контролори)

За  посетување  обука  за контролор, заинтересираното  лице  поднесува  барање  до
овластената институција од членот 126-б од овој закон.

Кон барањето заинтересираното лице доставува доказ за завршено најмалку IV степен
средно образование.

Член 126-г
(Решение за овластување)

(1) За овластувањето од членот 126-б од овој закон министерот издава решение.
(2) За добивање на решението од ставот (1) на овој член институциите поднесуваат

барање за овластување кое во прилог ги содржи доказите за исполнување на условите
утврдени во членот 126-б став 2 од овој закон.

(3) Министерството, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за
издавање на овластување од членот 126-б од овој закон, донесува решение со кое
одлучува по барањето за издавање на решение за овластувањето од членот 126-б од овој
закон.

(4) Доколку Министерството не донесе решение за овластување од членот 126-б од овој
закон, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (3) на овој
член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок
да поднесе барање до писарницата на министерот, за донесување на решение по
поднесеното барање.

(5) Формата и содржината на барањето од ставовите (2) и (4) на овој член ги пропишува
министерот.

(6) Кон барањето од ставот (4) на овој член, подносителот доставува и копија од
барањето од ставот (2) на овој член.

(7) Министерот е должен најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на
барањето од ставот (4) на овој член да донесе решение со кое барањето за издавање на
решение за овластувањето од членот 126-б од овој закон е уважено или одбиено. Доколку
министерот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на
Министерството.

3 од 15

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 116 од 9.07.2015 година

(8) Доколку министерот не донесе решение во рокот од ставот (7) на овој член,
подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет
работни дена.

(9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот
на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Министерството дали е
спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор го информира подносителот на барањето за преземените активности.

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со
закон донесува решение со кое го задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи
по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот
за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по
поднесеното барање.

(11) Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој
министерот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој
одлучил  по  поднесеното  барање.  Инспекторот  во  рок  од  три  работни  дена  да  го
информира подносителот на барањето за преземените активности.

(12) Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој
член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените
активности.

(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член,
подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до
писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен
инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни
дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека
инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (9)
и (10) на овој член и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и (12) на овој член,
директорот  на  Државниот  управен  инспекторат  ќе  поднесе  барање  за  поведување
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за
инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе
изврши надзор во Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во
рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на
барањето за преземените активности.

(15) Доколку инспекторот на постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој
член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот
јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира
подносителот на барањето за преземените активности.

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен
инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го
спроведе надзорот веднаш.

(17) Во случаите од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за
преземените активности.
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(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со
ставот (14)  на  овој  член,  подносителот  на  барањето  може  да  поднесе  пријава  до
надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена.

(19) Доколку министерот не одлучи во рок од ставот (12) на овој член, подносителот на
барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(20) Во објавувањето на подзаконските акти од ставот (5) на овој член во „Службен
весник  на  Република  Македонија“  истите  се  објавуваат  на  веб  страницата  на
Министерството.

(21) Решението за овластување од ставот (1) на овој член се објавува во „Службен
весник на Република Македонија".

(22) Министерот со решение ќе го одземе овластувањето од овластените институции за кои
ќе се утврди дека престанале да ги исполнуваат условите предвидени во членот 126-б став (2)
од овој закон.

(23) Против решението од ставот (3) на овој член, во рокот од 15 дена од денот на
донесувањето на решението може да се поднесе жалба до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 126-д
(Начин на спроведување на испитот)

Испитот од членот 126-а ставови (1) и (3)  се состои од два дела, и тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (студија на случај), со кој се проверува способноста на контролорот за

правилно земање на примероци од сурово млеко.
Испитот од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат со одговарање на

определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
Вториот дел од испитот се состои од опис на индивидуален случај од областа на

контрола за земање на мостри од сурово млеко.

Член 126-ѓ
Базите на Прашања за првиот дел и базите на студии на случај за вториот дел испитот ги

изготвуваат овластени наставно научни високообразовни институции од членот 126-б од овој
закон.

Прашањата од првиот дел од испитот и вториот дел од испитот ги верификува
Комисија составена од пет преставници од Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство и овластени наставно научни високообразовни институции од членот 126-
б од овој закон.

Комисијата од ставот 1 на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на
прашања и базите на студии на случај најмалку еднаш годишно.

При ревизијата Комисијата особено ги има предвид измените на правните прописи на
кои е засновано прашањето, односно случајот, бројот на кандидати кои го одговорале,
успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат на
подобрувањето на квалитетот на испитот за добивање на уверение за контролори.

Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на
студии на случај, Комисијата одлучува прашањата и студиите на случај да бидат изменети или
целосно отстранети од испитот.

Изготвувачите и членовите на Комисијата за верификација од ставовите (1) и (2) на
овој член имаат право на паричен надоместок што го определелува министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Износот на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член се определува врз основа на
бројот на изготвени прашања и студии на случај, како и сложеноста на материјата.

Годишниот паричен надоместок од ставот (5) на овој член не го надминува нивото на
просечна плата исплатена во Република Македонија за претходната година објавена од
Државен завод за статистика.

Член 126-е
Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за

полагање  за  добивање  на  уверение  за  контролори  ги  врши  Министерството  за
земјоделство, шумарство и водостопанство, а испитот технички го спроведува правно
лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.

Член 126-ж
Испитот се   полага   најмалку еднаш годишно, во периодот од 1 февруари до 30

ноември.

Член 126-з
Барањето за полагање на испитот за полагање за добивање на уверение за контролори

кандидатот го поднесува до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 126-s
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство или од него овластено лице, со

решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот за
добивање на уверение за контролор.

Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот, може да се
поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 126-и
На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испит за добивање на

уверение за контролор му се определува времето и местото за полагање на испитот, а
кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на испитот.

На кандидатот мора да му се овозможи да започне да го полага испитот во првата
наредна сесија од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

Член 126-ј
Испитот за добивање на уверение за контролор се полага во просторија за полагање на

испит, посебно опремена за полагање на стручен испит.
Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена

пред одржувањето на испитот за добивање на уверение за контролор.
Полагањето  на  испитот  се  снима  и  во  живо  се  емитува  на  веб  страницата  на

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а ако поради технички
причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Правното лице кое го спроведува првиот дел од испитот за добивање на уверение за
контролор  треба  да  ги  исполнува  просторните  услови  и  материјално-техничката  и
информатичката опрема на просториите за полагање на испитот кои услови поблиску ги
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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Во просторијата за полагање на првиот дел од испитот за време на полагање на испитот се
присутни двајца претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на
Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за
информатичко општество и администрација (информатичар).

Член 126-к
Пред почетокот на полагањето на испитот за добивање на уверение за контролор

претставникот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го
утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува
користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни
компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени
предмети и слично.

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува да
контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од членот 126-ј став (5) од
овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува
единсвено користење на закони (без коментари и објаснувања) кој во електронска верзија се
наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.

Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот
продолжува, а дококу не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се
прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на
испитот.

Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет
минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи
во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува
спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи натамошно
полагање на испитот во таа испитна сесија.

Овластените  претставници  од  членот 126-ј  став (5)  од  овој  закон  за  време  на
полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна
близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на
технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Член 126-л
Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои

кандидатот   не   може   да   го   продолжи полагањето   на   испитот (болест, породилно
отсуство,  школување во странство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое
не може да биде подолго од шест месеци.

Решение за продолжување на испитот донесува министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од
престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во
ставот (2) на овој член ќе се смета дeка испитот не го положил.

Против решението на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од
ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во
рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што
претходно веќе го има полагано.
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Член 126-љ
(Прв и втор дел од испитот за добивање на уверение за контролор)

Испитот за добивање на уверение за контролор започнува со полагање на првиот дел
(теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (студија на случај).

Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот
дел.

Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство  со  Правилник  го
пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот.

Член 126-м
Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 10

прашања со пет опции за заокружување од кој едната е точна, две се слични, една не е точна
во мал обем  и една не е точна во голем обем.

Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (1) на овој
член ќе се смета дeка испитот не го положил.

Член 126-н
Вториот дел од испитот се состои од една студија на случај од областа на контрола за

земање на мостри од сурово млеко.
Прашањата кои се составен дел од студијата на случај се од областа на предметот на кој е

заснована студијата на случајот и имаат пет можни опции на одговори од кои една точна,
две слични и две различни.

Доколку кандидатот не го положи вториот дел од испитот согласно со ставот 2 на овој член
ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 126-њ
Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број

прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во

тестот.
Полагањето на вториот дел од испитот се врши со проучување на студија на случај и

одговарање на определн број прашања кои прозилегуваат од студијата, во вид на
електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронска студија на случај).

Прашањата од студијата на случај, зависно од тежината , се вреднуваат со поени
определени во студијата на случај.

Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот и нивните
одговори, како и студиите на случај и прашањата кои прозилегуваат од студиите се чуваат во
електронски систем за полагање на испит за добивање уверение за контролор.

Електронскиот систем од ставот 5 на овој член содржи и јавно достапна база од
најмалку 30 прашања за потребите на првиот дел од испитот и најмалку 30 студии на
случај за потребите на вториот дел од испитот.

Во  електронскиот  систем  е  содржано  и  посочување  на  прописите  и  стручната
литература во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот и вториот дел од
испитот.

Бројот на прашања во базите од ставот 6 на овој член се зголемува за 5% годишно,
почнувајќи од 2016 година.

Резултатите од полагањето на првиот дел од испитот му се достапни на кандидатот на
компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
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Член 126-о
На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот претставникот на

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му дава на кандидатот
пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од
членот 126-њ од овој закон.

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од
испитот,   односно електронска студија на случај за вториот дел од испитот компјутерски
генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот
систем од членот 126-њ став (5) од овој закон, од базите од членот 126-њ став (6) од овој
закон.

Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот за
кое претставникот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дава
појаснување пред да започне полагањето на испитот.

Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на
идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот во една сесија за
повеќе од еден кандидат.

Член 126-п
Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот,

поради  причини  што  доведуваат  до  техничка  неможност  на  функционирање  на
електронскиот систем од членот 126-њ од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од
прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на
овој член испитот се презакажува за друг термин.

Член 126-р
Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од

тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од

тестот постигнал најмалку 51% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 126-с
Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од студијата на

случај изнесува 120 минути.
Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата

од студијата на случај постигнал најмалку 51% од вкупниот број предвидени позитивни
поени.

Член 126-т
(Уверение, ревизија на спроведените испити

и трошоци)

На  барање  на  кандидатот,  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и
водостопанство го информира за направените грешки во тестот за полагање на првиот дел од
испитот, со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 126-ќ
Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на

полагањето на испитот.
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Материјалите  од  одржаните  испити,  особено  хартиените  верзии  од  тестовите  и
специмените за проверка на точноста на одговорите од првиот и вториот дел од испитот за
добивање на уверение за контролор, како и снимките од одржаните испити се чуваат во
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Министерот  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство формира  Комисија  за
ревизија на одржаните испити која во својата работа ги користи материјалите од ставови
(2) и (3) на овој член и во која, покрај другите членови членуваат и претставник од
Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко
општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши
ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во тековната година.

Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите
одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но
не порано од денот на примената на овој закон.

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на
поединци во смисла на членот 126-н став (5) од овој закон, предлага одземање на
уверение од членот 126-а ставови (1) и (3) од овој закон.

Министерот  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство  донесува  решение  за
одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од 3 дена од
приемот на предлогот.

Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред
надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 126-у
Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот.
Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува министерот за

земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на реално направените трошоци за
полагање  на  испитот,  неопходни  за  спроведување  на првиот и вториот дел на испитот,
подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на
материјали и покани и изготвување на уверение за контролори.

Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ако  трошоците  не  се  уплатени  на  соодветна  сметка  на  Министерството  за
земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна 15 дена пред денот определен за
почеток на испитната сесија, на кандидатот нема да му се дозволи  полагање на испитот.

Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага
испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

Трошоците за активностите на научно-образовната институција кои ќе бидат утврдени со
договорот за институционална соработка од членот 126-н од овој закон, паѓаат на товар на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ако во текот на
годината нема пријава на кандидати за полагање на испитот.’’

Член 6
Во членот 138 став (1) зборовите: „врз основа на спроведен јавен оглас и склучен

договор со Министерството’’ се бришат.
Ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (3) и (4).

Член 7
Во членот 139 став (6) бројот „11‘‘ се заменува со бројот „138‘‘.
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Член 8
Називот на Главата III се менува и гласи:

,,РЕГИСТРАЦИЈА  И  ЗАШТИТА  НА  НАЗИВОТ  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ  И
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА И
ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ’’

Член 9
Називот на Делот 1 се менува и гласи:
,,Заштита  на  географскиот  или  традиционалниот  назив  на  земјоделските  и

прехранбените производи’’

Член 10
Во членот 141 ставот (1) се менува и гласи:
„Географскиот назив на земјоделските и прехранбените производи на национално и

меѓународно ниво се заштитува со ознака за потекло или заштитена географска ознака."
Ставот (2) се менува и гласи:
„Традиционалниот назив на земјоделските и прехранбените производи на национално и

меѓународно ниво се заштитуваат со ознака за гарантиран традиционален специјалитет."

Член 11
Во членот 142 став (1) зборот „заштитат’’ се заменува со зборовите: „заштити називот

на’’.
Алинејата 3 се менува и гласи:
„-сите производствени процеси во целост се одвиваат во дефинирано географско

подрачје.’’
Во ставот (2) во воведната реченица зборот „заштитат’’ се заменува со зборовите:

„заштити називот на’’.
Алинејата 3 се менува и гласи:
„- и барем еден од производствените процеси се одвива во дефинирано географско

подрачје.’’

Член 12
Во членот 143 став (1) во воведната реченица зборот „заштитат’’ се заменува со

зборовите: „заштити називот на’’.
Алинејата 3 се брише.
Во ставот (3) во алинејата 1 зборовите: „сам по себе’’ се заменуваат со зборовите: „само за

одреден производ’’.
Во алинејата 2 зборовите: „земјоделскиот или прехранбениот производ’’ се заменува со

зборот „производот“.

Член 13
Во членот 144 став (1) се менува и гласи:
„Генеричкиот назив не може да се регистрира како ознака за потекло или географска

ознака.’’
Ставот (2) се брише.
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7).

Член 14
Во членот 146 став  (2) алинејата 1 се менува и гласи:
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„-назив на земјоделскиот или прехранбен производ,‘’.
Алинејата 2 се брише.
Во алинејата 5 зборовите: „и по потреба, основните употребни препораки’’ се бришат.
Алинејата 6 се менува и гласи:
„-и неговиот традиционален  карактер и;’’.

Член 15
Во членот 147 став (1) се менува и гласи:
„Барање за регистрација може да поднесе заинтересирана група на оператори кои се

занимаваат со производство, преработка или трговија на ист земјоделски или прехранбен
производ без разлика на нивниот правен облик или состав. Во групата на производители
можат да учествуваат и други заинтересирани субјекти.’’

Во ставот (2) алинеја 1 по зборот „производител’’ се додаваат зборовите: „што е
заинтересиран да поднесе барање за заштита’’.

Алинејата 2 се менува и гласи:
„ -дефинираното географско подрачје да поседува карактеристики по кои се разликува од

соседното  подрачје  или  карактеристиките  на  производот, односно  начинот  на
производство се разликуваат од карактеристиките на производите кои се произведуваат во
соседното подрачје.’’

Во ставот (4) алинеја 2 по зборот „елаборат’’ се додаваат зборовите: „за производот’’. Во
ставот (5) алинејата 3 се брише.

Член 16
Во членот 148 ставот (2) се менува и гласи:
„Министерот формира стручна комисија за спроведување на постапка за регистрирање

заштитените ознаки на земјоделски и прехранбени производи.’’
Ставот (3) се менува и гласи:
„Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од седум члена од кои четири члена

се од Министерството, два члена се експерти од соодветната област за која се бара
регистрирање на заштитна ознака и еден член е претставник на организацијата на
потрошувачи.’’

Ставот (4) се менува и гласи:
„За проверка на основаноста на барањето од членот 147 од овој закон, приговорот од

членот 149 од овој закон, соодветноста на контролниот план од членот 150 од овој закон,
барањето за измена од членот 152 од овој закон и барањето за поништување од членот 153
од овој закон за исполнетоста на условите кои се однесуваат на ознаката на потекло,
географската ознака и ознаката загарантиран традиционален специјалитет, Комисијата од
ставот (2) на овој член го разгледува секое барање и доставува  предлог до министерот.’’

Ставот (6) се менува и гласи:
„Доколку барањето од ставот (1) на овој член е основано и целосно, елаборатот,

односно спецификацијата на производот се објавува во рок од 30 дена по завршување на
постапката од ставот (5) на овој член на веб страницата на Министерството и во јавните
гласила.‘’

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Комисијата од ставот (2) на овој член го разгледува барањето од ставот (4) на овој член

во рок од шест месеци од денот на неговото поднесување.’’

Член 17
По членот 148 се додава  нов член 148-а, кој гласи:
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„Член 148-а
(Барање за заштита поднесено од странски земји)

(1) Постапката за регистрација од членот 147 од овој закон, во случај кога барател е група
на странски производители или преработувачи, правни и физички лица, барањето за заштита
се поднесува во Министерството, директно од групата или пак од надлежната институција
од странската земја.

(2) Барањето мора да биде поткрепено со доказ дека називот за производот за кој се бара
заштита е веќе регистриран во земјата од каде доаѓа барањето."

Член 18
Во членот 149 став (1) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „30 дена“.
Во ставот (5) зборот „Комисијата“ се заменува со зборовите: „министерот, врз основа

на предлог на Комисијата,“.

Член 19
Во членот 152 став (4) по зборот „документ,“ се додаваат зборовите: „, министерот, врз

основа на предлог на Комисијата,“.
Во ставот (6) по зборот „обем,“ се додаваат зборовите: „министерот, врз основа на

предлогот на Комисијата“.
Во ставот (9) зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „министерот“.

Член 20
Во членот 153 став (1)  се менува и гласи:
„Доколку од страна на верификациските тела од членот 162 став (3) од овој закон се

утврди дека производството на земјоделскиот или прехранбениот производ не е во
согласност со условите наведени во елаборатот или спецификацијата, министерот на
предлог на Комисијата од членот 148 од овој закон, донесува решение за бришење на
субјектот од соодветниот регистар од членот 151 став (2)  од овој закон.’’

Став (4) се брише.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).

Член 21
Во членот 162 став (1) зборовите: „за време на постапката за“ се заменуваат со

зборовите: „по завршувањето на постапката“.
Во ставот (2) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „се врши врз основа на

контролниот план од ставот 3 на овој член“.
По ставот (2) се  додава  нов став (3), кој гласи:
„(3) Контролниот план го изработуваат телата од ставот (2) на овој член, а го одобрува

министерот“.
По ставот (3) се  додава  нов став (4), кој гласи:
„(4) Анализата за утврдување на квалитативните карактеристики што се утврдени во

елаборатот или спецификацијата се испитува во овластени лаборатории за испитување на
квалитет и безбедност на храната.’’

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8).
Ставот (7) се брише.

Ставот (8) станува став (9).

Член 22
Во членот 163 став (4) се менува и гласи:
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„(4) Инспекциски надзор на одредбите од овој закон за примарните земјоделски
производи од растително потекло чиј назив е заштитен со ознака за потекло, географска
ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет кои се ставаат во промет врши
надлежниот инспектор од Државниот инспекторат за земјоделство во согласност со одредбите
на овој закон“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Инспекциски надзор на одредбите од овој закон за земјоделските производи од

животинско потекло и прехранбените производи чиј назив е заштитен со ознака за
потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет кои се
ставаат во промет врши државниот инспектор или официјалниот ветеринар од Агенцијата за
храна и ветеринарство во согласност со одредбите на овој закон.“

Член 23
Во членот 165 став (2) по алинејата 3 се додаваат три нови алинеи 4, 5 и 6, кои гласат:
„- привремено  ја  забрани  употребата  на  заштитените  називи,  доколку не  се  во

согласност со барањата утврдени со овој закон;
- го забранува пуштањето во промет на производите со заштитен назив кои не се во

согласност со оредбите од овој закон и
- врши надзор врз работата на верификациските тела од членот 162 од овој закон.“ Во
алинејата  5 сврзникот „,и“ се брише.

Член 24
По членот 169 се додава  нов член 169-а, кој гласи:

„Член 169-а
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредост ќе му се изрече на

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 126-е од овој
закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб станицата на министерството и
доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб станицата на Министерството, од
членот 126-ј став (3) од овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластениот преставник од членот 126-ј став (3).

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на
овластената институција која го спроведува испитот од членот 126-е од овој закон,
доколку не го прекине испитот согласно со членот 126-л ставови (5) и (6) од овој закон.’’

Член 25
Електронскиот систем од членот 126-њ од овој закон се воспоставува во рок од еден

месец од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 26
(1) До денот на овластувањето на првото верификациско тело од членот 162 од овој

закон, верификацијата на соодветноста на производот со елаборатот или спецификацијата ја
спроведуваат за примарните земјоделски производи од растително потекло Државниот
инспекторат за земјоделство, за земјоделските производи од животинско потекло и
прехранбените производи Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Верификацијата од ставот (1) на овој член се врши врз основа на контролен план од
членот 2 точка 74 од овој закон, одобрен од министерот на предлог на Државниот
инспекторат за земјоделство, односно на предлог на Агенцијата за храна и ветеринарство.
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(3) За спроведената верификација од ставот (1) на овој член Државниот инспекторат за
земјоделство, односно Агенцијата за храна и ветеринарство доставуваат извештај до
Министерството.

(4) Врз основа на извештајот од ставот (3) на овој член по спроведената постапка од
членовите 148 и 149 од овој закон, министерот донесува решение за регистрација на
ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет
согласно со членот 150 ставови (1) и (2) од овој закон.

Член 27
Поблиските прописи од овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Член 28
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за квалитетот на земјоделските производи.

Член 29
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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